PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

§



MINTATESZT

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MINTAMEGOLDÁS
1. feladat

21 Portland Place
London W1N 4AD
1 March 2017
Royal Courts of Justice
The Strand
London WC2A 2LL
To the Judge concerned,
I, Mary Smollett, as claimant, hereby request the Court to enable me to get the wall of
my house repaired.
I am turning to you with my complaint against my neighbour, Stephen McGregor (23
Portland Place, London, W1N 4AD), who on 9th December prevented my workers from
repairing the wall of my house which looks onto Mr McGregor’s garden. Mr McGregor
refused to let them in despite my letter to him of 28th November, 2016, in which I clearly
expressed my wish to get the wall repaired at the appointed time. He also threatened me with
some rather impolite language.
I therefore wish to sue for damages for expenses incurred due to the unsuccessful
repair work.

Yours faithfully,

Mary Smollett
(116 szó)
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2. feladat

NEW MESSAGE

TO: ecpso@fakemail.com
SUBJECT: inquiry

Dear Sir/Madam,
I am writing to you to inquire about job opportunities, as I would like to start my career as a
junior civil servant at an EU institution.
This year I am graduating from the Faculty of Law of the University of Pécs. I am writing my
thesis on European Law. Also, I actively participate in the student society studying European
Law. I have an intermediate level state language exam in English.
I feel I have the necessary knowledge, ambition and personal qualities to work in an
international team. I would also like to use and improve my English language skills.
I would be grateful if you could give me information about your personnel selection exam.
Yours faithfully,
Gergely Nagy
115 szó
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